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's-Gravenhage, 26 november 1969. 

BIJLAGE I 

Aan Zijne Excellentie de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 
te 's-Gravenhage. 

Excellentie, 
Hierbij delen wij Uwe Excellentie mede, dat het bestuur van 

de Stichting van de Arbeid in zijn vergadering van 25 novem-
ber jl. overeenstemming heeft bereikt over een tweetal punten 
betreffende de pensioenvoorziening in Nederland, welke in 
bijgaande nota nader zijn uitgewerkt. 

Het eerste punt, waarover overeenstemming is verkregen, 
betreft een verbetering van de voorzieningen in het kader van 
de A.O.W. en de A.W.W. 

Ons bestuur is er daarbij van uitgegaan, dat de verbeterin-
gen, die in 1970 tot stand worden gebracht, conform de be-
rekeningen van uw Ministerie, een verhoging van de A.O.W./ 
A.W.W.-premie van 0,4 pet. per 1 april 1970 betekenen. Een 
lid van ons bestuur heeft zich met deze uitspraak omtrent de 
verwachte premiestijging voor 1970 niet kunnen verenigen. 

Het bestuur van de Stichting van de Arbeid moge Uwe 
Excellentie verzoeken te bevorderen, dat deze verbeteringen 
met betrekking tot de A.O.W./A.W.W. tijdig tot stand kunnen 
worden gebracht. 

Het tweede punt van overeenkomst betreft het nader in 
studie nemen van een aantal uitgangspunten voor een defini-
tieve regeling van de pensioenvoorzieningen. Ons bestuur zal 
Uwe Excellentie t.z.t. van het resultaat van dit overleg in 
kennis stellen. 

Een afschrift van deze brief met de bijbehorende nota is ter 
kennisneming aan de Sociaal-Economische Raad gezonden. 

Hoogachtend, 
Stichting van de Arbeid, 

Mr. H. P. ENGEL, secretaris. 
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STICHTING VAN DE ARBEID 
Commissie Sociale Verzekering 

NOTA 
voor het Bestuur van de Stichting van de Arbeid inzake het pensioenvraagstuk 

In het door de Sociaal-Economische Raad uit te brengen 
advies inzake de programmering van de sociale verzekeringen, 
zal de verbetering van pensioenvoorzieningen een belangrijk 
onderdeel vormen. 

Het in deze S.E.R.-commissie gevoerde overleg over de pen-
sioenvoorzieningen werd enige maanden geleden opgeschort, 
in afwachting van een door de Commissie Sociale Verzekering 
van de Stichting van de Arbeid op te stellen inventarisatie 
van de pensioenvoorzieningen in het bedrijfsleven, waarbij te-
vens onderzocht zou worden of ook de bestaande tekort-
komingen zouden kunnen worden aangegeven. 

Inmiddels werd door de S.E.R. het besluit genomen een 
interim-advies inzake de programmering van de sociale ver-
zekeringen uit te brengen. Van werknemerszijde werd daarbij 
gesteld, dat in dit interim-advies een uitspraak over verbetering 
van de inkomenspositie van postactieven niet zou mogen ont-
breken. Van de kant van de werkgevers sloot men zich hierbij 
aan. 

In verband met dit voornemen van de S.E.R. een interim-
advies uit te brengen, acht de Sociale Verzekering van de 
Stichting het gewenst om uw bestuur thans in een nota de hui-
dige stand van het overleg voor te leggen. 

I. Op korte termijn te treffen maatregelen ter verbetering 
van het pensioeninkomen 

Met betrekking tot voorzieningen op korte termijn bestaat 
in de Commissie Sociale Verzekering volledige overeenstem-
ming over de volgende verbeteringen in de A.O.W./A.W.W.: 

1. Invoering van een structurele verhoging per 1 januari 
1970 van 3 pet. (eerste uitbetaling niet vóór 1 april 1970). 

2. Invoering van een vakantietoeslag van 3 pet., uit te 
betalen in september 1970. 

3. In 1971 een verdere verhoging van de vakantietoeslag 
tot 6 pet., bij voorkeur uit te betalen op een eerdere datum 
dan 1 juli 1971. 

Deze verbeteringen zullen buiten de in de wet toegestane 
aftrekbepalingen moeten blijven (zie ook punt 10 van deze 
nota). 

Volgens berekening van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid zal met de sub 1 en 2 genoemde verbeteringen 
een verhoging van de A.O.W./A.W.W.-premie van 0,4 pet., 
ingaande 1 april 1970, gemoeid zijn. 

Van werkgeverszijde wordt medewerking aan deze maat-
regelen verleend in de verwachting, dat van werknemerszijde 
alle mogelijke medewerking wordt gegeven om met betrekking 
tot de uitgangspunten voor een verbetering van de pensioen-
voorziening op lange termijn, zoals deze van werkgeverskant 
naar voren zijn gebracht, tot overeenstemming te komen. 

IL Studie over de uitgangspunten voor een definitieve 
regeling van de pensioenvoorzieningen 

In de Commissie Sociale Verzekering is tevens gesproken 
over de uitgangspunten, die ten aanzien van de oplossing van 
het pensioenvraagstuk zouden moeten gelden. 

Deze uitgangspunten waren samengevat in een nota, die van 
werkgeverszijde in de Commissie aan de orde werd gesteld. 

Door de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 
in de Commissie werd de door de werkgevers gevolgde be-
nadering van het pensioenvraagstuk met veel waardering ont-
vangen. Met name de zeer korte tijd, welke ter beschikking 
stond om over de gestelde uitgangspunten te spreken, vormde 
evenwel een beletsel om hierover reeds overeenstemming 
te bereiken. 

Van werknemerszijde werden de in de werkgeversnota ver-
melde uitgangspunten als een goede basis beschouwd om het 
gesprek over het pensioenvraagstuk voort te zetten. 

De Commissie Sociale Verzekering stelt uw bestuur der-
halve voor ermede in te stemmen, dat zo spoedig mogelijk 
het beraad over deze uitgangspunten wordt voortgezet, teneinde 
medio 1970 tot een afgeronde standpuntbepaling te kunnen 
komen. 

Te Uwer informatie treft U hieronder het werkgeversstand-
punt en de reeds genoemde uitgangspunten aan, waarbij op 
enkele plaatsen een nadere toelichting, resp. een reactie van 
werknemerszijde is vermeld. 

Werkgeversstandpunt t.a.v. de oplossing van het pensioen-
vraagstuk 

Van werkgeverszijde hecht men grote waarde aan hetgeen 
in het bedrijfsleven op pensioengebied reeds tot stand kwam, 
aan de groeielementen die deze ontwikkeling blijkt te bevatten 
en aan de gezindheid die daaruit spreekt. 

De ondernemingspensioenfondsen, de bedrijfspensioenfond-
sen en de verzekerde regelingen zijn nog volop in ontwikkeling, 
zowel wat het niveau betreft als de aantallen werknemers, die er 
onder vallen. Op grond van deze ontwikkeling mag men ver-
wachten, dat zich binnen afzienbare tijd voor een groot deel 
der werknemers geen ernstige problemen meer zullen voor-
doen. Dit neemt echter niet weg, dat de huidige situatie op een 
aantal punten niet bevredigt. 

Voor een aantal werknemers bestaat nog in het geheel geen 
aanvullend pensioen; de bestaande regelingen vertonen leemten, 
waarbij met name gedacht kan worden aan het pensioenverlies 
dat ontstaat bij verandering van dienstbetrekking, hetgeen de 
arbeidsmobiliteit kan schaden, en aan het achterwege blijven 
van pensioenverbetering na ingang. Het is niet te verwachten, 
dat zonder bijzondere maatregelen een oplossing voor deze 
problemen kan worden gevonden. 

Van werkgeverszijde is men van mening, dat een adequate 
pensioenvoorziening voor alle werknemers zonder mobi!iteits-
belemmeringen zowel in maatschappelijk als in economisch 
opzicht van groot belang is. Daarom is men bereid mede-
werking te verlenen aan maatregelen, gericht op versnelling 
en stroomlijning, mits daarvoor een aanvaardbaar plan wordt 
opgesteld. Uiteraard zal een plan moeten worden ingepast in 
de sociaal-economische programmering, wat de uitvoering in 
fasen betreft. Daarbij dient er rekening mee te worden gehou-
den, dat in het kader van de programmering in de kringen van 
zelfstandigen eveneens een zeer hoge prioriteit wordt toegekend 
aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Van werkgeverszijde verwacht men stellig, dat de uitkomst 
van een gezamenlijke studie zal leiden tot wijzigingen in ge-
vestigde opvattingen. Wel acht men essentieel, dat de plurifor-
miteit ten aanzien van opzet en uivoering van de pensioen-
regelingen, die in vele gevallen tot bevredigende resultaten 
heeft geleid, niet onnodig wordt geschaad door wijzigingen in 
de tenuitvoerlegging, die voor het bereiken van het doel niet 
noodzakelijk zijn en die een verdere uitbouw van de pensioen-
regelingen in de weg zouden staan. 

Essentieel is tevens, dat de functie van de pensioenvoor-
zieningen met betrekking tot de spaarquote blijft bestaan en 
dat met betrekking tot de uitvoering (dekking) van de pensioen-
voorziening een vrije keuze (concurrentie) mogelijkheid tussen 
de bestaande uitvoeringsorganen — de bedrijfspensioenfondsen, 
de ondernemingspensioenfondsen en het levensverzekeringbe-
drijf - gewaarborgd is. 

Uiteraard dient er voor te worden gezorgd, dat binnen de 
verschillende mogelijkheden van uitvoering een systematiek 
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ontstaat die doorzichtig is en bezwaren tegen de huidige con-
structie ondervangt. Een gezamenlijke studie zal aan een be-
paald tijdschema moeten worden gebonden; in beginsel zou zij 
medio 1970 tot een einde moeten worden gebracht. 

Een aantal maatregelen als onderdeel van een dergelijke 
integrale aanpak van het pensioenvraagstuk kan reeds op 
korte termijn worden ingevoerd. 

Voorts besluiten werkgevers en werknemers tot een studie 
met als doel (binnen een te bepalen fasering) de volgende 
situatie met betrekking tot de pensioenvoorziening en de uit-
voering daarvan te bereiken: 

1. Voor iedere werknemer bedraagt bij 40 pensioenver-
zekeringsjaren het ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd, in-
clusief de A.O.W.-uitkering, 70 pet. van het laatstgenoten 
bruto arbeidsinkomen (dit laatste nader te definiëren en aan een 
maximum te binden; vergelijk voor dit maximum punt 7). 
Het pensioeninkomen dient in elk geval te bedragen 100 pet. 
van het minimumloon op netto-basis (is ca. 85 pot. bruto). 

Weduwen en wezen (deze laatsten tot een bepaalde nader 
vast te stellen leeftijd) ontvangen een met het ouderdomspen-
sioeninkomen corresponderend (nader te bepalen) adequaat 
weduwen- resp. wezenpensioen. 

Voor gehuwde mannen beneden de 25 jaar zal een risico-
dekking voor vveduwen- en wezenpensioen gelden. 

N.B.: Nader te definiëren: 
a. arbeidsinkomen, bijv. gemaximeerd tot een bepaalde ge-

indexeerde grens (vgl. W.A.O.-lonen); bestanddelen van het 
arbeidsinkomen; o.a. ter vermijding van excessen begrip laatst-
genoten inkomen uitwerken bijv. in de trant van de ambte-
narenpensioenregeling; 

b. hoogte weduwen- en wezenpensioen; 
c. leeftijd wezenpensioen; 
d. krijgt een ongehuwde, als gevolg van het feit dat de 

A.O.W. hier onderscheid maakt, minder oudedagsinkomen of 
wordt dit aangevuld? 

e. definitie werknemer in de zin van de pensioenplicht in 
verband met part-time-arbeid, enz.; 

uitgangspunt aanvangsleeftijdsgrens 25 jaar voor mannen en 
vrouwen. 

Ad 1. In het Program van Actie van de drie vakcentrales, 
dat in februari 1967 werd gepubliceerd, werd met betrekking 
tot de pensioenen gekozen voor een totale welvaartsvaste pen-
sioenvoorziening — A.O.W. en aanvullende pensioenen teza-
men - van 70 pet. van het laatst verdiende loon. 

Van werknemerszij de wordt er ten aanzien van punt 1 met 
nadruk op gewezen, dat bij aanvaarding van het final pay-
systeem moet worden voorkomen (wellicht door het heffen 
van gedifferentieerde premies), dat een inkomensoverdracht 
van lager betaalden naar hoger betaalden plaatsvindt. 

De werknemersvertegenwoordigers tekenen voorts bij dit 
punt aan, dat het met het oog op de kosten gewenst kan zijn 
de overgangsleeftijd voor deelneming aan de pensioenregeling 
op een vroegere leeftijd dan 25 jaar te stellen en het aantal 
verzekeringsjaren niet te beperken tot 40. Men is overigens 
wel van mening, dat de aanvangsleeftijd voor mannen en 
vrouwen gelijk moet zijn. 

Het wordt van belang geacht dat part-timers, wanneer zij 
een redelijk aantal uren per week werkzaam zijn (bijv. 50 pet. 
van de normale werktijd), in de gelegenheid worden gesteld 
hiervoor een pensioen op te bouwen. 

Van werkgeverszijde meent men, dat deze punten zeker 
in een gezamenlijke studie kunnen worden bezien. 

2. Bij de financiering van de pensioenverzekering in aan-
vulling op de A.O.W.- en A.W.W.-uitkeringen wordt uitge-
gaan van het kapitaaldekkingsstelsel. 

Ad 2. Op dit punt wensen de werknemersvertegenwoordi-
gers zich op dit moment niet vast te leggen. 

Hoewel van N.V.V.- en N.K.V.-zijde wordt onderschreven, 
dat voor een belangrijk deel der pensioenvoorzieningen het 

kapitaaldekkingsstelsel moet worden gehandhaafd, ten einde de 
spaarquote niet in gevaar te brengen, wil men voor uitbreiding 
en verbetering der pensioenvoorzieningen de mogelijkheid van 
omslag niet bij voorbaat uitsluiten. 

Van werkgeverskant is men uiteraard bereid om ook dit 
laatste punt in de studie te betrekken. 

Het C.N.V. is in beginsel voorstander van een financiering 
in omslag van pensioenen. De spaarquote wil men op andere 
wijze veilig stellen (o.m. door fondsvorming). 

Van werkgeverszijde wordt gesteld, dat een structurele ver-
hoging van de A.O.W. tot het niveau van het netto minimum-
inkomen (als in punt 9 aangegeven) reeds tot een verdere toe-
passing van het omslagstelsel op pensioengebied leidt. 

3. Verandering van werkkring door werknemers laat het 
eindresultaat van 70 pet., hiervoor onder 1 bedoeld, onaan-
getast, voorzover betreft de pensioenverzekering, welke uit de 
pensioenplicht van punt 7 voortvloeit. 

N.B.:Om de gedachten te bepalen zou in een Pensioenwet 
geregeld kunnen worden, op welke wijze bij verandering van 
dienstbetrekking het back-service-pensioen (tot het moment 
van overgang) wordt af gefinancierd en dat daarnaast bij de 
berekening van pensioenverhogingen in het nieuwe dienst-
verband ook achterliggende jaren in aanmerking worden ge-
nomen. 

Ad 3. Een bevredigende oplossing voor het probleem van 
pensioenverlies bij verandering van werkkring wordt door de 
werknemersvertegenwoordigers van zeer groot belang geacht. 

Zij kunnen en willen op dit moment echter nog geen uit-
spraken doen over het aanvaardbaar zijn van een technische 
methode, als door de werkgevers bij wijze van voorbeeld hier-
boven is aangegeven, omdat zij hun twijfels hebben over de uit-
voerbaarheid daarvan, met name wat betreft de coördinatie 
tussen de regelingen. 

4. De aanvullende pensioenen worden na ingang globaal 
waardevast gehouden. 

N.B.: Hiervoor zijn verschillende technieken mogelijk; welke 
methode de voorkeur moet hebben moet nader bestudeerd 
worden, evenals uiteraard de vraag, welke prijsindex wordt 
gehanteerd. 

Ad 4. Van werknemerszijde wordt waardevastheid der in-
gegane pensioenen als uitgangspunt onvoldoende geacht. Men 
meent, dat de aanvullende pensioenen na ingang welvaartsvast 
moeten zijn. 

De werkgeversvertegenwoordigers wijzen erop, dat de com-
binatie van welvaartsvaste A.O.W. en waardevaste aanvullende 
pensioenen (N.B.: in de gedachtengang der werkgevers zijn 
de pensioenen tot aan de pensioendatum volledig welvaartsvast, 
nl. gebaseerd op het laatstverdiende loon) voor grote groepen 
werknemers een bevredigend resultaat oplevert. Vooral uit een 
oogpunt van kosten achten zij welvaartsvastheid der ingegane 
aanvullende pensioenen als doelstelling in de discussie over de 
uitgangspunten niet realiseerbaar. 

5. De benadering van het vraagstuk van de kosten van de 
totale pensioenvoorziening (die van structurele A.O.W.-ver-
hogingen en "toeslagen, bedoeld onder 9 inbegrepen) geschiedt 
vanuit het beginsel „pensioenkosten zijn arbeidskosten"; zij 
dienen onderwerp van bespreking uit te maken bij het overleg 
inzake de besteding van „loonruimte". 

Ad 5. Beide partijen zijn het eens met de strekking van dit 
punt. 

6. Met betrekking tot de uitvoering resp. dekking van de 
aanvullende voorziening bestaat vrijheid van keuze tussen de 
in de huidige Pensioen- en Spaarfondsenwet genoemde uitvoe-
ringsvormen, waarbij deze in een gelijkwaardige concurrentie-
positie moeten verkeren. 

Ad 6. De werknemersvertegenwoordigers wensen zich op 
dit moment nog niet uit te spreken over een handhaving van 
de bestaande institutionele opzet en over een vrijheid van keuze 
ten aanzien van de uitvoering. 
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Bij hen bestaat ernstige twijfel of op basis van de huidige 

situatie aanvaardbare oplossingen mogelijk zijn om een sluitend 
systeem te bereiken. De gedachten in werknemerskring gaan 
daarom eerder in de richting van een drastische wijziging van 
de bestaande veelzijdige gedifferentieerde opzet. 

Van werkgeverszijde wordt ten aanzien van de wijze van uit-
voering vrijheid van keuze tussen de huidige uitvoeringsvormen 
essentieel geacht. 

Ten aanzien van maatregelen voor het bereiken van de nier-
voren vermelde situatie wordt van werkgeverszijde het vol-
gende gesteld: 

7. Een pensioenplicht voor de werknemers, betrekking heb-
bende op het inkomen boven een franchise in verband met de 
A.O.W., tot een bepaalde grens (bijv. ca. f20 000 geïndexeerd 
op basis van de loonindex) wordt ingevoerd. Deze pensioen-
plicht zal betrekking hebben op het over de verzekeringsjaren 
na invoering van de pensioenplicht op te bouwen pensioen. 

N.B.: Of de pensioenplicht van de aanvang af betrekking 
kan hebben op een 70 pet. final pay-pensioen of dat een meer 
bescheiden begin moet worden gemaakt en geleidelijk tot een 
optrekking van het pensioenpercentage per verzekeringsjaar 
wordt gekomen, hangt o.m. samen met de beschikbare mid-
delen. Dit zal dus een punt van overleg moeten vormen op 
centraal niveau. 

De invoering van de pensioenplicht heeft belangrijke so-
ciaal-economische consequenties. Daarom moeten inhoud en 
datum van invoering ruim van tevoren kunnen worden bekend-
gemaakt. Zij zal wel niet eerder in werking kunnen treden dan 
1 januari 1972. 

8. Afhankelijk van de inhoud van de pensioenplicht - of 
deze nl. direct volledig dan wel geleidelijk wordt ingevoerd -
ontstaat van de datum van invoering der pensioenplicht af, geen 
of wel achterstand in de backservice sedert deze datum. 

Indien achterstand ontstaat, dan is het noodzakelijk tevens 
aan te geven, op welke wijze de backservice-achterstand in de 
tweede en eventueel volgende fasen zal worden ingelopen. 

Ad 7 en 8. Ook de werknemers achten invoering van een 
pensioenplicht noodzakelijk. Over de uitwerking daarvan is 
nog niet gesproken, evenmin over de maximum pensioengrens. 
resp. de premiegrens. 

9. Ten aanzien van de backservice-achterstand op het tijd-
stip van invoering van de pensioenplicht zal in de bedrijfstak-
ken moeten worden nagegaan, of naast de voorziening voort-
vloeiende uit de pensioenplicht, ruimte is voor het inlopen 
van deze achterstand. Deze backservice maakt dus geen onder-
deel uit van de pensioenplicht. 

In het kader van een versnelling van het proces om back-
service-achterstand in te lopen, zowel voor post-actieven als 
voor actieven, is een structurele verhoging van de uitkering 
krachtens de A.O.W. tot 85 pet. van het bruto minimuminko-
men (of wel: 100 pet. netto) aanvaardbaar. Dit brengt het 
minimum oudedagsinkomen voor niet-werknemers ook op dit 
niveau. 

De invoering van een dergelijke verhoging zal moeten wor-
den ingepast in het kader van de sociale programmering. Het-
zelfde geldt zoals gezegd in dit verband voor de invoering van 
de pensioenplicht. 

De fasen van een structurele verhoging van de A.O.W. 
(en A.W.W.) en van de pensioenplicht moeten - mede met het 
oog op het inhalen van de backservice-achterstand — met elkaar 
in verband worden gebracht. 

Ad 9. De werknemersvertegenwoordigers betwijfelen of de 
werkgeversbenadering ten aanzien van de op het moment van 
invoering van een pensioenplicht bestaande backservice-achter-
stand voldoende is. Deze backservice-achterstand zal zich voor-
al voordoen in de zwakkere bedrijfstakken; wanneer men hier 
reeds wordt geconfronteerd met ruimtebeslag op grond van de 
pensioenplicht, is niet te verwachten, dat er nog mogelijkheden 
overblijven extra-uitgaven te doen ten behoeve van de back-

service. Men meent daarom dat een zekere verevening op dit 
punt eveneens in studie dient te worden betrokken. 

Van werkgeverskant wordt er op gewezen, dat invoering van 
een pensioenplicht niet betekent, dat deze op zichzelf terug-
werkende kracht heeft en dat t.z.t. nader overleg zou kunnen 
plaatshebben over de mogelijkheden om de „schuld" uit het 
verleden te delgen. 

Overigens stelt men, dat punt 9 in zijn gehéél moet worden 
gezien. Een structurele verhoging van de A.O.W. betekent het 
opbrengen van een stuk backservice voor het verleden, waar-
voor door betrokkenen geen c.q. slechts gedeeltelijk premie 
wordt betaald. 

De werknemersvertegenwoordigers verklaren zich gaarne ak-
koord met optrekking van de A.O.W. tot het minimuminko-
men, maar wensen zich - afgezien van hetgeen reeds onder 
punt I op blz. 1 en 2 is vermeld - op dit moment nog niet uit 
te spreken over het tijdstip en de fasering van deze optrekking. 

10. Teneinde het inlopen van backservice-achterstanden zo 
snel mogelijk te doen plaatsvinden, zou kunnen worden be-
paald, dat de structurele verhogingen (w.o. de vakantietoeslag) 
buiten de in de wet toegestane aftrekbepalingen blijven, voor-
zover de som van A.O.W.-uitkering en aanvullend pensioen 70 
pet. van het laatste bruto arbeidsinkomen, gerelateerd aan de 
duur van het dienstverband (vgl. punt 1), niet overschrijden. 

Nader kan worden onderzocht of eenzelfde bepaling zou 
kunen gelden ten aanzien van normale indexverhogingen van 
de A.O.W., onder dezelfde voorwaarden. 

Ten aanzien van de post-actieven moet nader worden vast-
gesteld hoe de berekening van het bruto arbeidsinkomen ter 
bepaling van de 70-grens dient te geschieden. Te denken ware 
aan een globaal schema, op basis van het loon in het jaar van 
pensionering en vervolgens geïndexeerd op basis van een prijs-
index. 

Indien een dergelijke maatregel tot een ingewikkelde ad-
ministratieve opzet per verzekerde zou leiden, zou een benade-
ring kunnen worden gezocht, die het gewenste globaal benadert. 

Ad. 10. Van werknemerszijde wordt grote waarde toege-
kend aan het voorstel, komende structurele verhogingen van 
de A.O.W. buiten de korting te houden, zolang en voor zover 
het pensioen bij volledige diensttijd beneden de grens van 
70 pet. van het laatstgenoten inkomen ligt - geïndexeerd op 
de wijze zoals onder punt 10 is aangegeven - opdat op die 
wijze een wezenlijke verbetering van de inkomens van bejaar-
den wordt bereikt. In verband met de te verwachten hogere 
kosten wordt van werknemerszijde ook gedacht aan optrek-
king van de premiegrens A.O.W./A.W.W. en/of een grotere 
bijdrage uit de algemene middelen. 

Overigens wordt zowel van werkgevers- als van werknemers-
zijde de kanttekening geplaatst, dat bij de uitwerking van een 
en ander aandacht moet worden geschonken aan het verloop 
van de progressielijn van de loon- en inkomstenbelasting. 

11. Indien dit voor de realisering van de aanvullende 
pensioenvoorziening noodzakelijk mocht blijken, kan een 
zekere mate van verevening in de studie worden betrokken. 

N.B.: Indien b.v. de verhouding actieven/post-actieven of de 
leeftijdssamenstelling van de actieven relatief ongunstig zijn 
(waardoor de benodigde middelen voor de financiering van het 
pensioen niet zouden zijn op te brengen) kan via verevening 
met betrekking tot bepaalde onderdelen een beter draagvlak 
worden gecreëerd. 

Ad 11. De werknemers zijn van mening, dat voor de reali-
sering van de aanvullende pensioenvoorzieningen inderdaad een 
zekere verevening noodzakelijk zal zijn. 

12. De bestaande structuur zal zodanig dienen te worden 
aangepast, dat de onder 1 tot en met 6 genoemde doeleinden 
kunnen worden verwezenlijkt. 

Dit zal waarschijnlijk wijziging van de bestaande wetten 
(P.S.W., A.O.W., A.W.W. en de Wet betreffende de Bedrijfs-
pensioenfondsen) inhouden. Een „Pensioenwet" zal wellicht 
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moeten worden ingevoerd. Gewaarborgd dient te worden, dat 
in bedrijfstakken, waar de financiering van de pensioenvoor-
ziening geschiedt op basis van het zgn. solidariteitsbeginsel, 
door de vrije keuze van uitvoering dit beginsel niet wordt ge-
schaad. 

Ad 12. Van werkgeverszijde is nader toegelicht, dat met 
financiering op basis van het solidariteitsbeginsel binnen de 
bedrijfstakken is bedoeld, de financieringswijze die door een 
aantal bedrijfspensioenfondsen wordt gehanteerd, waarbij o.a. 
de jongeren middels de premie meebetalen voor de ouderen. 

Van werkgeverskant wordt dus onderschreven, dat de be-
drijfstakken op dit punt zelf moeten blijven beslissen hoe men 
dit wenst te regelen. 

Advies inzake structurele verhoging A.O.W.- en 
A. W. W. -uitkeringen 

1. Bij brief nr. 55.899 Directie Sociale Verzekering, Af-
deling V.V., dd. 1 december 1969 heeft Uwe Excellentie het 
oordeel gevraagd van de Sociaal-Economische Raad over een 
structurele verhoging van de A.O.W.- en de A.W.W.-uitkerin-
gen in 1970 en 1971, overeenkomstig de voorstellen, welke de 
Stichting van de Arbeid in haar nota inzake het pensioen-
vraagstuk te dien aanzien heeft gedaan. Deze voorstellen be-
helzen: 

a. invoering van een structurele verhoging per 1 januari 
1970 van 3 pet.; 

b. invoering van een vakantie-uitkering van 3 pet. in 1970; 
c. verdere verhoging van de vakantie-uitkering tot 6 pet. 

in 1971. 
De adviesaanvrage is in handen gesteld van de Commissie 

Sociale Verzekeringen. In zijn vergadering van 28 november 
1969 had de raad deze commissie gemachtigd, gelet op het 
spoedeisend karakter van een advies over deze aangelegenheid, 
hierover zelfstandig advies uit te brengen, indien haar oordeel 
eensluidend zou zijn. In haar vergadering van 2 december 1969 
is de commissie unaniem tot het hieronder uiteengezette oor-
deel gekomen, zodat zij zelfstandig het advies heeft kunnen 
uitbrengen. 

2. Een advies vanwege de raad over bovenstaande voor-
stellen is vereist, omdat zij slechts kunnen worden gerealiseerd 
door een wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet. Een adviesaanvrage over 
deze voorstellen lijkt voorts een logisch uitvloeisel van de 
adviesaanvrage van 20 november 1967 inzake de program-
mering van de sociale verzekeringen; de voorstellen van de 
Stichting van de Arbeid betekenen immers in feite, dat van de 
vele wensen, die ten aanzien van de sociale verzekering leven, 
de hoogste prioriteit wordt toegekend aan de verbetering van 
de inkomenspositie van de bejaarden. De commissie kan zich 
verenigen met deze prioriteitenkeuze van de organisaties die 
het overgrote deel van de belanghebbenden vertegenwoordigen. 

3. De commissie heeft bij de beoordeling van de voorge-
stelde verhogingen van de uitkeringen de daaruit voortvloeiende 
premiestijgingen niet kunnen veronachtzamen. In navolging 
van de adviesaanvrage heeft zij aan haar beschouwingen de 
door de Stichting van de Arbeid voor 1970 genoemde premie-
stijging ten grondslag gelegd, te weten een premieverhoging 
voor de A.O.W. per 1 april 1970 van 9,1 pet. tot 9,5 pet., het-
geen op jaarbasis een stijging betekent van 0,3 pet. en een on-
gewijzigd premiepercentage voor de A.O.W. Blijkens de ad-
viesaanvrage zou bij realisering van de voorstellen van de 
Stichting van de Arbeid in 1971 de premie voor de A.O.W. 

13. De in de vorige punten uiteengezette pensioenverbete-
ring dient grote prioriteit te krijgen. Zij zal dienen te worden 
ingepast in de sociale programmering, waarbij de invoering 
van een W.A.O.-verzekering voor zelfstandigen eveneens bij-
zondere aandacht verdient. 

Aan het Centraal Planbureau ware te verzoeken de voor een 
beslissing ten aanzien van de fasen van invoering noodzakelijke 
gegevens ter beschikking te brengen. 

Ad 13. Van werknemerskant wordt onderschreven, dat een 
oplossing van het pensioenprobleem hoge prioriteit heeft en dat 
inpassing in de sociale programmering nodig is. 

Aan het Centraal Planbureau is reeds gevraagd nadere 
cijfermatige gegevens te verschaffen. 

moeten stijgen tot 9,9 pet. en die voor de A.W.W. tot 1,6 pet. 
De premiestijgingen voor 1970 en 1971 als gevolg van de voor-
stellen geven dan het volgende beeld (op jaarbasis in pet.): 

1970 1970 1971 
oorspronkelijk nieuw 

A.O.W 9,1 9,4 9,9 
A.W.W 1,5 1,5 1,6 

10,6 10,9 11,5 
Hieruit blijkt dat de voorgestelde maatregelen voor de 

A.O.W. en de A.W.W. in 1971 tot een premiestijging van 
0,6 pet. zouden leiden. Aangezien uit ramingen van de ont-
wikkeling van de premie van de overige sociale verzekeringen 
is gebleken, dat voor 1971 met een stijging van ten minste 
0,7 pet. rekening moet worden gehouden, zou de totale stijging 
van de premies in 1971 ten minste 1,3 pet. bedragen. 

Gelet op dit resultaat acht de commissie het niet verant-
woord reeds thans een definitieve uitspraak te doen over de 
in 1971 te treffen maatregelen ten aanzien van de A.O.W. en 
de A.W.W. Een beslissing hierover kan naar haar oordeel 
eerst gegeven worden in het najaar van 1970, omdat waar-
schijnlijk eerst dan voldoende gegevens beschikbaar zijn over 
de te verwachten economische ontwikkeling in dat jaar en over 
de ontwikkeling van de premies voor de overige sociale ver-
zekeringen om te kunnen beoordelen of van het voorstel van 
de Stichting van de Arbeid voor 1971 al dan niet geheel of 
gedeeltelijk moet worden afgeweken. 

De commissie adviseert derhalve voor 1970, uitgaande van 
een premieverhoging A.O.W. met 0,4 pet. per 1 april 1970: 

a. invoering per 1 januari 1970 van een structurele ver-
hoging van de A.O.W.- en de A.W.W.-uitkeringen met 3 pet.; 

b. invoering in 1970 van een vakantie-uitkering voor de 
A.O.W.- en de A.W.W.-uitkeringsgerechtigden van 3 pet. 

Voor 1971 geeft zij in overweging nog geen definitieve be-
slissing te nemen. Zij acht het echter gewenst dat in het door 
Uwe Excellentie aan de Staten-Generaal voor te leggen ont-
werp van wet de intentie van de Stichting van de Arbeid zo-
veel mogelijk tot uitdrukking wordt gebracht. Zij geeft daarom 
in overweging in het ontwerp het beginsel van een verhoging 
van de vakantie-uitkering van 3 pet. tot 6 pet. neer te leggen 
en voorts te bepalen dat de datum van invoering geschiedt bij 
algemene maatregel van bestuur, gehoord de Sociaal-Econo-
mische Raad. 

's-Gravenhage, 2 december 1969. 

G. HEKKELMAN, voorzitter. 
E. A. V. VERMAAS, secretaris. 
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